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DELEGAÇÃO DO ALTO DO PINA
Rua Abade Faria, n.º 37 – r/c Dt.º 
1900-004 Lisboa 
Tel: 21 848 51 30
E-mail: geral@jf-areeiro.pt
Horário:10h00 às 18h00

JUNTA DE FREGUESIA DO AREEIRO
Sede: Rua João Villaret, n.º 9 
1000-182 Lisboa 
Tel: 21 840 02 53 - 91 550 78 81
E-mail: geral@jf-areeiro.pt
Horário: 10h00 às 18h00
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FERNANDO D’EÇA BRAAMCAMP
Presidente

PELOUROS
Espaço Público e Equipamento Urbano, 

Espaços Verdes, Mobilidade, Proteção Civil, 

Higiene Urbana, Comunicação e Imagem, 

Área Social e Modernização Administrativa

EURICO PEREIRA 

DA CONCEIÇÃO
Secretário

PELOUROS
Recursos Humanos 

e Administrativos, 

Saúde e Gabinete 

de Inserção

Profissional

AMEETKUMAR 

SHUBASHANDRA
Tesoureiro

PELOUROS
Tesouraria, 

Contabilidade, 

Inventário 

 Atividade 

Económica

RUDOLFO DE 

CASTRO PIMENTA
Vogal

PELOUROS
 Jurídico, Desporto 

e Associativismo

 e Tempos Livres 

e Lazer

PATRÍCIA BRITO

LEITÃO
Vogal

PELOUROS
Educação, Cultura e 

Dinamização do Es-

paço Público, Cen-

tro Intergeracional do 

Areeiro e  Centro 

de Desenvolvimento 

Comunitário

ESTAMOS 
NO BOM CAMINHO 
Decorridos que estão seis meses de 
mandato, o balanço não pode ser con-
clusivo, mas as perspetivas são positivas.
Após o incidente da constituição da 
Assembleia de Freguesia não pode-
mos deixar de dizer que atrasou os tra-
balhos deste Executivo até à decisão 
do Tribunal Administrativo que deter-
minou o arquivamento do processo.
Tenho como objetivo dotar a Fregue-
sia do Areeiro de um novo equipa-
mento que vem beneficiar os casais 
moradores nesta freguesia. Estou a 
falar de uma nova cresce no Bairro do 
Arco Cego. Um edifício que atualmen-
te serve de arquivo histórico da CML e 
que não detém as condições necessá-
rias para o efeito.
Finalmente e após muito trabalho e 
muita insistência junto da CML conse-
gui acabar com uma situação injusta 
que era o não ordenamento de esta-
cionamento no Largo Casal Vistoso, 
Rua Sarmento Beires e Rua Arantes 
de Oliveira. Esta zonas estavam a ser 
prejudicadas na sua capacidade de 
estacionamento para os moradores 
porque as viaturas vindas do exterior 
aparcavam sem custos uma vez que 
não eram zonas tarifadas.
Muito se tem falado na ciclovia da 
Avenida Guerra Junqueiro. Enquanto 
titular deste cargo a opinião pessoal 
deve ficar subjugada ao interesse da 
freguesia. A ciclovia é uma linha de 
mobilidade que tem vindo a crescer 
e que tem cada vez mais adeptos. O 
estacionamento foi alterado para uma 
maior segurança de todos. Antiga-
mente após o estacionamento a ne-
cessidade de ir a bagageira ou mesmo 
a saída do carro era feito na zona de 
circulação da via, bem quando se pre-
tendia sair com a viatura muitas vezes 
a visibilidade para a manobra era míni-
ma o que atualmente não se verifica.
Uma decisão de mudança nunca é fácil, 
mas devemos ter sempre como princí-
pio a segurança das pessoas, foi assim 
que manifestei ao Executivo Camarário 
essa preocupação seja na mobilidade 
ou seja na situação lamentável com a 
morte do Sr. Vitorino Ferreira grande 
amigo desta Freguesia que ocorreu no 
Bairro do Portugal Novo.

É bom viver no Areeiro!

Fernando Braamcamp

MENSAGEM DO PRESIDENTE

FICHA TÉCNICA E-mail: freguesias@sapo.pt

Projeto gráfico e paginação: espiralabstrata
Rua da Estação de Mafra, 28
2640-747 S. Miguel de Alcainça - M: 96 715 70 11
E-mail: espiralabstrata@gmail.com

Fotografia: Inês Lamego

Impressão: Multiponto, SA                                                                                                                                       
Rua D. João IV, 691-700
4000-299 Porto - Tel. 22 415 23 50 

Anotado na ERC / Depósito legal: 395931/15
Tiragem: 13.000 exemplares / Distribuição gratuita
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Espaços Verdes
• Inauguração do Parque Urbano 
do Vale da Montanha
• Podas e abate de árvores  
• Quadros de competências da 
Junta de Freguesia do Areeiro

Espaço Público
• Nova creche do Areeiro
• Repavimentação da Av. Guerra 
Junqueiro e nova ciclovia
• Rede de bicicletas Gira 
• Areeiro recebe arte de Bordallo 
Pinheiro
• Emel nas Olaias e fim de obras no 
Largo do Casal Vistoso

Agenda
• Saiba o que temos reservado para 
si nos meses de abril, maio e junho

Desporto
• Jovens do Areeiro brilham nas 
Olisipíadas
• 4.ª Caminhada do Instituto 
Nacional de Estatística
• Equipa de Sub 18 do I.S. Técnico 
sagra-se campeão nacional

ÍNDICE

Saúde
• Campanha de prevenção de saúde 
oral infantil e rastreios grátis
• 7 conselhos para prevenir 
a má-oclusão dentária na infância 
• Postos médicos: horários e 
especialidades
• Protocolos
• Tabelas de preços
• Enfermagem domiciliária
• Consulta grátis para o seu animal 
de estimação

Núcleo de Ação Social
• Orientar, apoiar e acompanhar
• Acesso a medicamentos grátis
• Iniciativa Bebé Areeiro: a cegonha 
vem aí?
• Olá Bom Dia – É bom ouvi-lo sorrir!
• Projeto Ferro de Soldar
• Abril, Mês da Prevenção e Maus-
Tratos na Infância
• O porquê do laço azul
• Calendário da Parentalidade

Cultura, Lazer 
e Dinamização 
do Espaço Público
• Dia da Mulher com flores e serenatas
• Passeio a Vila Viçosa
• Visitas de estudo

Centro de 
Desenvolvimento 
Comunitário
• Um ano de conquistas

17

18

11

15

Educação
• Job Shadowing: um dia com o 
Presidente da Junta de Freguesia
• “Feira de Ciências”
• “Fábrica de Estórias”

16
Centro Intergeracional 
do Areeiro
• Antigas e novas atividades 
justificam uma visita
• 7 dicas para comer de forma 
saudável
• Horário de atividades
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05

07

08
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Apoio na entrega do IRS

2 de abril a 31 de maio

10H-13H

Sede e Delegação da

Junta de Freguesia
 do Areeiro

abril

15 de abril | 16H
Sessão de Cinema: Akika
Cinepop - Fórum Lisboa 

Av. de Roma, nº 14L
Preço: 4€

14 de abril | 10H-13H
Workshop: Parentalidade Positiva

Iniciativa inserida no mês da
Prevenção dos Maus Tratos na Infância

Auditório da Junta de Freguesia do Areeiro

14 e 28 de abril | 10H-18H
Feira S. João de Deus

Praça de Londres

25 de abril
41ª Corrida da Liberdade

+ info e inscrições gratuitas: accl.com.pt

junho
2 de junho 

Jardim de Encantar - 
Edição especial Dia da Criança 

Jardim Fernando Pessa

4 de junho 
Abertura de inscrições para o 

Areeiro em Férias dos 3 aos 5 anos (agosto)

4 de junho 
Abertura de inscrições ATL de 

Agosto dos 6 aos 12 anos 

15 e 16 de junho 
Arraial São João de Deus 

Praça de Londres

22 junho 
Arraial Popular do Areeiro 

Alameda D. Afonso Henriques

maio
5 e 6 de maio

Torneio de Ténis de Mesa (ACCL)
Pavilhão do Casal Vistoso

12 e 26 de maio* | 10H – 18H
Feira S. João de Deus

Praça de Londres
*Datas a confirmar

14 de maio
Abertura de inscrições para o Areeiro 
em Férias no Verão dos 6 aos 12 anos

15 de maio
Itinerário “Lisboa no Estado Novo”
Marcações prévias e informações:

lisboa.cultural@cm-lisboa.pt

22 de maio | Dia do Abraço
Abraços Grátis

25 de maio 
XII Noites de Luar 

Alameda D. Afonso Henriques

21 de maio 
Abertura de inscrições para o Areeiro em

Férias no Verão dos 13 aos 17 anos

18, 19 e 20 de maio
Festa das Colectividades

Alameda D. Afonso Henriques

Consulte todos os eventos na App AreeiroMAIS ou no site www.jf-areeiro.pt



NOVA CRECHE DO AREEIRO
VAI NASCER NO ARQUIVO
MUNICIPAL DO ARCO DO CEGO
No âmbito da reunião descentralizada 
da Câmara Municipal de Lisboa, de dia 
7 de março, o Presidente da Junta de 
Freguesia do Areeiro (JFA), Fernando 
Braamcamp, destacou o facto da fre-
guesia ter uma grande carência de cre-
ches para as crianças que aqui residem. 
Nesse sentido, a Junta de Freguesia 
do Areeiro pediu à Câmara Municipal 
de Lisboa para que cedesse o edifício 
do Arquivo Municipal do Arco do Cego 
para a criação da nova creche do Areei-
ro. A resposta de Fernando Medina foi 
positiva.

ESPAÇO PÚBLICO 

REPAVIMENTAÇÃO DA AV. GUERRA JUN-
QUEIRO E NOVA CICLOVIA
A Câmara Municipal de Lisboa procedeu em feve-
reiro a uma obra de repavimentação da Av. Guerra 
Junqueiro com o objetivo de tornar esta via mais 
segura para peões e automobilistas. Esta interven-
ção antecedeu o arranque das obras de criação 
de uma nova ciclovia que liga a Alameda D. Afon-
so Henriques à Praça de Londres e a alteração ao 
estacionamento para longitudinal no sentido des-
cendente. O objetivo desta alteração foi tornar o 
estacionamento mais seguro, aumentando a visibi-
lidade para a via pública de quem sai do lugar e fa-
cilitar o acesso às bagageiras dos carros do lado do 
passeio ao contrário do que acontecia até agora. 
Devido à diminuição do número de lugares nesta 
via, está a ser criado um novo estacionamento na 
Av. do México.

REDE DE BICICLETAS GIRA
A rede GIRA – Bicicletas de Lisboa instalou 
cinco novas estações na freguesia do Areeiro, 
além da localizada no Bairro do Arco do Cego 
que já se encontra em funcionamento. Av. de 
Paris, Praça de Londres, Alameda, Av. Rovis-
co Pais e Jardim Fernando Pessa/Av. de Roma 
são os locais das novas estações. Entretanto, 
e para assegurar a segurança das ciclovias, a 
Polícia Municipal começou em fevereiro a pa-
trulhar estas vias com equipas de agentes que 
também circulam em duas rodas, com bicicle-
tas da rede GIRA. 
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AREEIRO RECEBE ARTE 
DE BORDALLO PINHEIRO
A Bordallo Pinheiro ofereceu à fregue-
sia do Areeiro duas das suas peças mais 
icónicas em tamanho gigante. O gato 
assanhado e um banco de jardim re-
vestido a azulejos Arte Nova, ao lado 
do qual foi instalado um caracol gi-
gante, abrilhantam agora ainda mais a 
Av. Guerra Junqueiro. A cerimónia de 
entrega das peças decorreu dia 26 de 
março com a presença do Presidente 
da Junta de Freguesia do Areeiro, Fer-
nando Braamcamp, e do Presidente da 
Câmara de Lisboa, Fernando Medina.
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NOVA ZONA TARIFADA DA EMEL NAS OLAIAS E FIM DAS 
OBRAS NO LARGO DO CASAL VISTOSO
A ativação do estacionamento tarifado na área compreendida 
entre a Av. Almirante Gago Coutinho, Av. Afonso Costa, Av. 
Carlos Pinhão e Av. Marechal António de Spínola arrancou no 
dia 2 de abril com o objetivo de pôr fim ao estacionamento 
caótico e desregrado que se verificava nestas zonas. Até 29 de 
março, foi criado um posto temporário da EMEL no Pavilhão 
do Casal Vistoso com o objetivo de facilitar a solicitação do 
visto para residentes e comerciantes das ruas em questão.

Na mesma zona foi este ano terminada a requalificação do 
Largo do Casal Vistoso, uma intervenção que tornou este largo 
mais seguro para peões e automobilistas.



INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO 
DO VALE DA MONTANHA
O Parque Urbano do Vale da Montanha foi inaugurado no dia 
21 de março, por ocasião do Dia da Árvore. O novo espaço 
tem 11 hectares, localiza-se na encosta entre o Parque da 
Bela Vista e as Olaias, na zona oriental de Lisboa, e inclui um 
quiosque e um parque infantil.
De salientar que o Parque Urbano do Vale da Montanha insere-
se no programa de expansão do Corredor Verde Oriental que, 
no seu conjunto, terá uma extensão de cerca de 150 hectares, 
assegurando a ligação das Avenidas Novas à zona ribeirinha 
em Marvila.

PODAS E ABATE DE ÁRVORES
Durante os meses de fevereiro e março, a Junta de Freguesia 
do Areeiro procedeu à poda de árvores em zonas como o Au-
toparque de Paris, o logradouro da Praça Pasteur, o Bairro do 
Arco Cego e o Jardim Fernando Pessa. 
Além disso, a Junta de Freguesia teve de proceder ao abate de 
dois plátanos no Bairro do Arco do Cego e de uma palmeira 
do Jardim Fernando Pessa que colocavam em risco a seguran-
ça da população, segundo o relatório fitossanitário elaborado 
pela Câmara Municipal de Lisboa. 
Recorde-se que as podas são feitas somente quando são ne-
cessárias, por exemplo, quando os ramos estão perto de edi-
fícios, quando é necessário elevar a sua copa de forma a não 
bater contra veículos ou pessoas, quando estão podres ou mes-
mo quando existe uma praga ou doença na árvore em questão.

JUNTA DE FREGUESIA
• Lavagem manual e mecânica
• Varredura manual e mecânica
• Recolha de papeleiras
• Desentupimento de sarjetas
• Deservagem

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
• Recolha noturna de lixo
• Recolha de ecopontos
• Recolha de monos e entulho

Contacto CML para recolhas 
808 20 32 32

JUNTA DE FREGUESIA
COMPETÊNCIAS HIGIENE URBANA

JUNTA DE FREGUESIA
• Reparação das calçadas
• Refixação e substituição de sinalização vertical
• Repintura de passadeiras
• Manutenção e substituição do mobiliário urbano    
   (bancos, pilaretes, papeleiras, floreiras,  
   corrimões, gradeamentos de proteção)
• Manutenção e reparação de Parques Infantis

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
• Reparação do alcatrão
• Colocação de nova sinalização vertical
• Autorização de novas passadeiras
• Iluminação

JUNTA DE FREGUESIA
COMPETÊNCIAS ESPAÇO PÚBLICO
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AREEIRO revista da freguesia

No dia 25 de janeiro celebrou-se o 1.º aniversário do Centro 
de Desenvolvimento Comunitário do Areeiro, um espaço 
que foi criado no Bairro das Olaias e do Portugal Novo com 
o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores 
da freguesia através da dinamização de atividades e 
iniciativas facilitadoras do sucesso escolar e da participação 
cívica e destinado a crianças, adultos e seniores.
Para assinalar esta data, o Centro organizou um lanche 
especial que contou com a presença dos participantes das 
nossas atividades, mas também dos parceiros, voluntários, 
colaboradores e Executivo da Junta de Freguesia do 
Areeiro. 
Além do lanche convívio e dos parabéns, foi exibido um 
filme com os melhores momentos do primeiro ano do 
Centro de Desenvolvimento Comunitário e foram lançados 
balões na rua pelas nossas crianças. 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

UM ANO DE CONQUISTAS
É impossível assinalar um aniversário sem fazer um balanço e o 
1.º ano do Centro de Desenvolvimento Comunitário ficou mar-
cado por grandes conquistas. 
Todas as semanas este espaço envolve aproximadamente 200 re-
sidentes destes dois bairros e integra 46 crianças e jovens em ati-
vidades de tempos livres e apoio ao estudo e 24 em explicações. 
Já as aulas de dança, teatro e cinema são frequentadas por 47 pes-
soas, a ginástica sénior e o centro de convívio têm 27 participantes 
semanalmente e a aulas de língua não materna têm 14 alunos. 
No campo da ação social, destaque para os mais de 70 
atendimentos de aconselhamento parental realizados nos 
primeiros 12 meses do centro, assim como os 56 processos de 
serviço social e os 16 processos de psicologia clínica. 
De salientar que o Centro de Desenvolvimento Comunitário 
acolheu três estagiários e 11 voluntários, tendo ainda estabelecido 
23 parcerias com várias entidades e colaborado com 3 projetos 
BIP-ZIP, além de ter apoiado cinco iniciativas propostas pelos 
moradores.
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Localizado no Bairro do Arco Cego, o Centro Intergeracional do 
Areeiro é um espaço que se tem reinventado nos últimos anos 
de forma a dar resposta às necessidades culturais, desportivas, 
educativas e de bem estar dos nossos fregueses, sempre com o 
propósito de unir gerações. 
Nos últimos meses este centro reforçou a sua oferta de ativida-
des desportivas em horário pós-laboral, lançou novas modalida-
des e apostou na criação do Espaço Jovem onde as nossas crian-
ças podem aprender e brincar depois das aulas.    
A par destas novidades, o Centro Intergeracional do Areeiro 
também se reestruturou ao nível da oferta de medicinas alterna-
tivas e de consultas complementares, tendo aberto uma consulta 
de terapia familiar e de casal e uma de coaching e otimização 
corporal, além da medicina chinesa, osteopatia e fisioterapia.
Conheça as novidades:

HITT – Treino de Alta Intensidade
Esta nova aula foi integrada no nosso horário à 3.ª e 5.ª feira, às 15H, 
e consiste numa aula de grupo de Treino Intervalado de Alta Inten-
sidade. Esta é a aula certa para quem quer perder peso e queimar 
gordura corporal, bem como melhorar a capacidade cardiovascular 
e a resiliência muscular, além de ser um treino divertido e desafiante. 

Danças de Bollywood
Para animar a sua semana e conseguir desligar das rotinas e das 
preocupações, o Centro Intergeracional do Areeiro lançou esta 
nova aula à 4.ª feira, às 17H. As danças de Bollywood estão muito 
associadas aos filmes indianos e a toda a exuberância e sensua-
lidade que estamos habituados a assistir na Sétima Arte da Ín-
dia. A música contagiante e as coreografias vibrantes e enérgicas 
ajudam os participantes a aumentar a sua resistência física, mas 
também a reforçar a capacidade de coordenação.

Coaching de Otimização Corporal 
Esta consulta está disponível mediante marcação à 3.ª e 5.ª feira, 
das 13H às 15H, e é um serviço holístico totalmente personaliza-
do de bem-estar físico e emocional. Este trabalho foca principal-
mente a nutrição e a atividade física, mas também os estilos de 
vida que afetam o nosso bem-estar. O objetivo é ajudar a mudar 
hábitos alimentares e a fazer escolhas alimentares mais acertadas 
e melhorar a saúde.

7 DICAS PARA COMER DE FORMA MAIS SAUDÁVEL  
1. Leia com atenção os rótulos dos alimentos. Tenha atenção 

às indicações “de baixo teor de gordura”, o que normal-
mente significa níveis mais altos de açúcar e calorias ocultas;

2. Mantenha-se hidratado. Beba 1,5lt de água por dia. É ne-
cessária uma hidratação adequada para garantir que todos 
os processos metabólicos funcionam. Beber água regular-
mente ao longo do dia pode aumentar a sua taxa metabó-
lica em até 30%; 

3. Inclua legumes, verduras e frutas nas principais refeições, 
pois as frutas e os legumes são baixos em calorias, e densos 
em nutrientes (vitaminas, minerais, antioxidantes e fibra). 

4. Mantenha o aporte proteico, varie as fontes de proteína 
(ovos, peixe, carnes brancas, carnes vermelhas), e procure 
ingerir algo como 1,5 gramas por cada quilo corporal;

5. Inclua gorduras saudáveis como coco, abacate, manteiga ou 
ghee (manteiga clarificada), castanhas, cacau e ômega 3;

6. Limite ao máximo a ingestão de açúcar refinado, doces e 
amidos. Imensas doenças estão ligadas ao consumo de 
açúcar, como a obesidade, a diabetes e o cancro. Reduzir 
a quantidade de alimentos processados, refrigerantes e su-
mos é um bom começo;

7. Reduza o consumo de sal, este pode levar a problemas 
como a hipertensão arterial e esta por sua vez a problemas 
de coração, doenças renais e perda de memória. Modere o 
sal, e opte por especiarias e ervas para os temperos.

CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO 

CARLOS FONSECA
Personal Health Coach 
e Nutrition Adviser no 
Centro Intergeracional
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AREEIRO revista da freguesiaCentro Intergeracional
do Areeiro

*Atividades limitadas a n.º mínimo de participantes.             **Novas Aulas ***Mais Turmas

Ginástica 
Manutenção

Sénior - T1

***Ginástica 
Manutenção

Sénior - T3

***Ginástica 
Manutenção

Sénior - T3
Ginástica 

Manutenção 
Sénior - T1

Ginástica 
Manutenção 

Sénior - T2

Grupo Aprender,
Brincar, Crescer

Grupo Aprender,
Brincar, Crescer

Ginástica 
Manutenção 

Sénior - T2
Coro 

do Areeiro
**HIIT - Treino de
Alta Intensidade

**HIIT - Treino de
Alta Intensidade

Coro 
do Areeiro

Hip-Hop - T1Hip-Hop - T1

Hip-Hop - T2 Hip-Hop - T2Pilates - T2

Pilates - T5***Pilates - T4 Pilates - T4 ***Pilates - T5

Pilates - T1

***Ginástica
Localizada - T2

***Ginástica
Localizada - T2

Yoga - T1 Yoga - T1

Segunda

10 horas

11 horas

Terça Quarta Quinta Sexta

Pilates - T3

12 horas

14 horas

15 horas

18 horas

17 horas

16 horas

19 horas

20 horas

Expressão
Dramática

**Danças
Bollywood

Expressão
Dramática

Expressão
Dramática

Expressão
Dramática

Zumba

Danças
Salão - T1

Ginástica
Localizada - T1

Ginástica
Localizada - T1

Zumba

Danças
Salão - T1

Pilates - T3

Horário*

Coro 
do Areeiro

Coro 
do Areeiro

Espaço Jovem
A Junta de Freguesia do Areeiro criou o Espaço Jovem no Centro Intergeracional do 
Areeiro com o objetivo de facilitar a gestão dos horários profissionais e escolares das 
famílias do Areeiro e com o objetivo de promover o sucesso escolar dos mais jovens. 
Neste espaço são desenvolvidas atividades lúdicas e é proporcionado apoio ao 
estudo e à realização de trabalhos de casa. 

5º ao 9º
ano

15H - 20H

15€ por mês

Saiba mais em www.jf-areeiro.pt
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NOVO PROGRAMA PERMITE ACESSO 
A MEDICAMENTOS GRÁTIS 
A Junta de Freguesia do Areeiro e a Associação Dignitu-
de assinaram no início do ano um acordo de cooperação 
que permite aos fregueses do Areeiro em situação de ca-
rência económica adquirir medicamentos gratuitos, atra-
vés do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. 
Desde janeiro de 2018, foram integrados 52 agregados 
familiares neste programa o qual lhes permitiu a aqui-
sição gratuita de 245 embalagens de medicamentos só 
no primeiro mês do ano. À data, este programa já conta 
com nove farmácias aderentes na Freguesia do Areeiro. 
O objetivo deste acordo é facilitar o acesso a medicação 
por parte de agregados da freguesia em situação de ca-
rência económica de uma forma equitativa e digna, dan-
do resposta às necessidades efetivas dos beneficiários.

ORIENTAR, APOIAR E ACOMPANHAR
Através do seu Núcleo de Ação Social, a Junta de Freguesia 
do Areeiro tem disponível uma equipa técnica que procu-
ra dar resposta às necessidades de orientação, apoio e/ou 
acompanhamento social dos fregueses. 
De salientar que os atendimentos sociais se realizam, me-
diante marcação prévia, às terças e sextas feiras na Sede da 
Junta de Freguesia do Areeiro e às terças, quartas e sex-
tas-feiras na Delegação (Rua Abade Faria) e no Centro de 
Desenvolvimento Comunitário (Olaias). 

INICIATIVA BEBÉ AREEIRO: A CEGONHA VEM AÍ?
Então a Junta de Freguesia do Areeiro tem um mimo especial 
para si!
No passado, promovemos consultas de pediatria gratuitas até 
ao primeiro ano de vida do bebé. Este ano, através da iniciativa 
Bebé Areeiro, propomo-nos a oferecer a cada bebé nascido na 
freguesia, um cabaz de bens essenciais que poderão ir desde 
produtos de higiene a vestuário e utensílios do dia-a-dia.
Segundo o último recenseamento geral da população realizado 
em 2011, o Areeiro contava com 208 idosos com idade igual ou 
superior a 65 anos por cada 100 crianças menores de 15 anos, o 
que retrata a realidade de uma freguesia cada vez mais envelhe-
cida. Se por um lado, este fenómeno é reflexo de uma sociedade 
em que se vive mais e melhor, por outro, sublinha a urgência de 
se implementarem novas medidas de incentivo à natalidade.
Cada bebé que nasce, nasce com ele a esperança de renovar 
uma geração. No Areeiro pretendemos dar as boas vindas aos 
nossos bebés com uma oferta especial, uma oferta de reconheci-
mento da importância de uma nova vida para a nossa freguesia.

OLÁ BOM DIA – É BOM OUVI-LO SORRIR!
Um dos maiores problemas associados ao envelheci-
mento é o elevado risco de solidão e isolamento. Esti-
ma-se que só no Areeiro cerca de 1.500 pessoas maiores 
de 65 anos vivam sozinhas nas suas residências. Nesse 
sentido, diariamente realizamos dezenas de chamadas 
telefónicas para idosos sinalizados ao Núcleo de Ação 
Social, ao abrigo do Programa Olá Bom Dia, criado com 
o intuito de combater e de minimizar os efeitos da soli-
dão e do isolamento social. Só entre janeiro e fevereiro 
deste ano foram realizadas 1.066 chamadas telefónicas 
para residentes sinalizados para este Programa.
Se conhecer alguém que considere enquadrar-se neste 
programa, contacte a Junta de Freguesia do Areeiro.

PROJETO FERRO DE SOLDAR 
Com o objetivo de melhorar a qua-
lidade de vida e as condições de 
habitabilidade da população em si-
tuação de vulnerabilidade, a Junta 
de Freguesia do Areeiro, em par-
ceria com a Fundação São João de 
Deus, realiza pequenas reparações 
em casas de fregueses ao abrigo 
do Programa Ferro de Soldar.
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Cuidar
e Proteger

faz-me
Crescer

p.12

O PORQUÊ DO LAÇO AZUL
A campanha do laço azul nasceu em 1989, no estado 
norte-americano da Virgínia, quando uma avó, de seu 
nome Bonnie W. Finney, amarrou uma fita azul à antena 
do seu carro para despertar a curiosidade da sociedade. 
A história que Bonnie contava a quem a questionava era 
trágica: a sua neta era vítima de maus tratos e perdera 
um neto de forma brutal. E porquê azul? Porque apesar 
do azul ser uma cor bonita, Bonnie Finney não queria 
esquecer as nódoas negras dos corpos dos seus netos. 
O azul seria para a relembrar da sua constante luta na 
proteção das crianças contra os maus tratos. 

Desde o início do século XXI, o mês de abril é assinalado como o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância 
em muitos países. Em 2017, a Junta de Freguesia do Areeiro associou-se à Campanha Laço Azul com o objetivo de sensibilizar 
e alertar a comunidade para esta problemática e encheu a freguesia com laços azuis. Todos os professores, auxiliares, pais e as 
próprias crianças foram envolvidos em várias iniciativas que pretenderam muni-los de informação relevante sobre os direitos 
das crianças, bem como alertá-los para os maus-tratos na infância, uma problemática tantas vezes encoberta ou silenciosa.

MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

WORKSHOP: PARENTALIDADE POSITIVA 
Este ano, a Junta de Freguesia do Areeiro volta a desafiar a 
comunidade a refletir sobre os direitos das crianças através 
da oferta de marcadores para livros junto das escolas, bem 
como de pulseiras azuis que nos recordem diariamente para 
esta luta contra os maus tratos dos mais jovens. A par destas 
iniciativas, será organizado um workshop de parentalidade 
positiva que pretende consciencializar os adultos em geral, 
mas sobretudo, os pais e os encarregados de educação para 
a importância dos afetos na relação que têm com os seus fi-
lhos. Até porque este ano, a Comissão Nacional de Proteção 
de Crianças e Jovens destaca como sua bandeira o slogan 
“cuidar e proteger, faz-me a crescer”.
O workshop é orientado pela terapeuta Manuela Silveira 
do blogue Peças de Família, realiza-se no dia 14 de abril 
(10H-13H), no Auditório da Sede da Junta de Freguesia 
do Areeiro, é de entrada livre, mediante inscrição prévia, e 
conta com o apoio da Nestlé.
E para que possa começar a viver a parentalidade de forma 
mais positiva, partilhamos consigo um calendário com al-
gumas ideias e propostas de atividades e comportamentos 
que pode começar a aplicar precisamente durante o mês 
de abril, no âmbito da Prevenção dos Maus Tratos na Infân-
cia. No entanto, desafiamo-lo a ir mais longe e a replicá-lo 
em todos os restantes meses do ano.
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O Ponto de Encontro que liga
empregadores e desempregados

da Freguesia do Areeiro

oquepossooferecer.jf-areeiro.pt/

Portal
O que posso
oferecer?

Tem ofertas
de emprego?

Precisa
de emprego?

Consulte o
nosso site!



CULTURA, LAZER E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

VISITAS DE ESTUDO 
Todos os meses a Junta de Freguesia do Areeiro organiza 
em parceria com o escultor Jorge Melício visitas de estudo a 
vários locais de interesse da cidade de Lisboa. Este ano já se 
realizaram visitas ao Museu Bordalo Pinheiro, Arco Triunfal 
da Rua Augusta e Torre do Tombo e está agendada uma 
visita ao Museu de Dermatologia, no dia 12 de abril. 

PASSEIO A VILA VIÇOSA
No dia 11 de março, a Junta de Freguesia do Areeiro realizou 
uma visita cultural a Vila Viçosa que levou cerca de 150 fregue-
ses a conhecerem esta vila alentejana, bem como as suas tra-
dições e gastronomia. Nem a chuva impediu que fosse um dia 
animado com tempo para momentos culturais, mas também de 
dança e música. O passeio incluiu um animado almoço de con-
vívio, bem como um baile e um lanche com iguarias típicas da 
região. O passeio contou com a presença da vogal do pelouro 
da Cultura e Dinamização do Espaço Público, Patricia Brito Lei-
tão, e do vogal do pelouro dos Tempos Livres e Lazer, Rudolfo 
de Castro Pimenta. Gratos a todos os que nos acompanharam 
em mais um passeio pela história e cultura do nosso país.

DIA DA MULHER COM FLORES E SERENATAS 
O Dia Internacional da Mulher é celebrado todos os anos pela 
Junta de Freguesia do Areeiro com entrega de flores e sere-
natas da Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico nas 
principais ruas da nossa freguesia. Este ano, São Pedro não foi 
tão generoso com o tempo, mas nem a chuva nos demoveu de 
mimar as mulheres que vivem e trabalham no Areeiro. 
O trajeto começou de manhã na sede da Junta de Freguesia 
com uma serenata a todas as funcionárias e prosseguiu pe-
las principais ruas do Areeiro, passando pela Av. de Roma, 
Av. João XXI, Praça de Londres, Av. de Paris, Praça Fran-

cisco Sá Carneiro e Av. Guerra Junqueiro, e com algumas 
paragens em cafés e no comércio local. O nosso Centro de 
Dia do Alto Pina também não foi esquecido com duas se-
renatas cantadas e aplaudidas pelos utentes deste espaço 
que viram a sua hora de almoço animada por um grande 
espetáculo de vozes da Tuna Universitária do Instituto Su-
perior Técnico.
Da parte da tarde, visitámos o Bairro das Olaias e do Por-
tugal Novo e distribuímos flores no Centro Comercial das 
Olaias. Obrigada a todas as mulheres com as quais nos cru-
zámos e que nos brindaram com o seu mais sincero sorriso. 

O Ponto de Encontro que liga
empregadores e desempregados

da Freguesia do Areeiro

oquepossooferecer.jf-areeiro.pt/

Portal
O que posso
oferecer?

Tem ofertas
de emprego?

Precisa
de emprego?

Consulte o
nosso site!
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“FÁBRICA DE ESTÓRIAS” 
A Junta de Freguesia do Areeiro, o Agru-
pamento de Escolas D. Filipa de Lencastre 
e a editora Cabeçudos criaram um projeto 
que incentiva os alunos do 6º ano da EB 
2/3 Filipa de Lencastre a participarem na 
elaboração de um livro, potenciando as 
suas competências de escrita, ilustração e 
dramatização de contos. De salientar que 
este ano, o projeto foi alargado aos alunos 
da EB1 São João de Deus que vão elabo-
rar um livro durante este ano letivo.
Recorde-se que em 2017, o projeto “Ca-
beçudos – Fábrica de Estórias” permitiu 

criar e lançar o livro “Um Mundo depois 
de Outro”, uma história que se centra na 
extinção de espécies e no nosso papel 
sensibilizador na proteção dos animais, 
dos seus habitats naturais e em última ins-
tância do Ambiente. Este livro encontra-se 
à venda na loja escolar do Agrupamento 
de Escolas D. Filipa de Lencastre e serviu 
de inspiração para um novo projeto dos 
seus autores. Os alunos que realizaram 
esta obra, e que hoje se encontram a fre-
quentar o 7º ano, estão a desenvolver uma 
aplicação para telemóvel baseada no livro 
“Um Mundo depois de Outro”.

EDUCAÇÃO 

DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES NAS ESCOLAS DA FREGUESIA

JOB SHADOWING: UM DIA COM O PRESIDENTE 
DA JUNTA DE FREGUESIA DO AREEIRO 
Dois alunos do 11º ano da Escola D. Filipa de Lencastre passa-
ram um dia na companhia do Presidente da Junta de Freguesia 
do Areeiro, Fernando Braamcamp, no âmbito da iniciativa Job 
Shadowing. Este é um programa dinamizado junto dos alunos 
do Secundário da Escola D. Filipa de Lencastre como uma for-
ma de estágio de um dia em várias instituições e empresas, que 
visa ajudar os alunos a escolherem melhor e com mais informa-
ção qual a área de formação académica no seu futuro.
Esta experiência permitiu que os alunos conhecessem o fun-
cionamento da Junta de Freguesia do Areeiro, bem como os 
vários departamentos, e puderam ainda acompanhar o trabalho 
do Presidente e visitar vários pontos de interesse da Freguesia 
do Areeiro. 

“FEIRA DE CIÊNCIAS”Em 2017, a Junta de Freguesia do Areeiro, em parceria com 
o Instituto Superior Técnico e a EB 2/3 Filipa de Lencastre, 
criou o projeto “Feira de Ciências”, que este ano será alar-
gado também aos alunos da EB 2/3 Luís de Camões. O ob-
jetivo deste projeto é incentivar os alunos do 8º e 9º anos a 
realizarem projetos científicos nas áreas da Física, Ciências e 
Matemática. Para além do apoio na sua elaboração através 
de aulas de acompanhamento semanais, este projeto cria a 
oportunidade dos trabalhos finais serem apresentados ao 
público numa verdadeira Feira de Ciências aberta a toda a 
comunidade. 
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JOVENS ATLETAS DO AREEIRO 
BRILHAM NAS OLISIPÍADAS
Pelo 4.º ano consecutivo, os jovens atletas do Areeiro, en-
tre os 5 e os 14 anos, voltam a marcar presença nos Jogos 
da Cidade com 550 inscrições e grande motivação. Este 
torneio que pretende motivar as crianças e jovens lisboetas 
a experimentarem 13 modalidades diferentes e incentivar 
a prática desportiva já tem datas para a fase final – 2 e 3 de 
junho –, mas até lá decorre a fase local com várias modali-
dades em agenda. 
De salientar que a freguesia do Areeiro tem sido anfitriã de 
vários torneios, nomeadamente na modalidade de rugby 
que decorreu no Clube de Rugby do Técnico, voleibol e 
ténis de mesa na Escola D. Filipa de Lencastre e futebol no 
Casal Vistoso com apoio do Clube Desportivo do Alto do 
Pina (CDAP) e das Escolinhas de Futebol.
Todo o sucesso da iniciativa deve-se sobretudo ao empe-
nho dos nossos jovens atletas, mas também ao apoio dos 
pais e encarregados de educação dos alunos das escolas 
da freguesia e de todas as entidades envolvidas.

DESPORTO 

SUB18 DO CLUBE DE RUGBY DO TÉCNICO 
SAGRA-SE CAMPEÃO NACIONAL  
Num campeonato muito disputado, os sub18 do Clube de 
Rugby do Técnico conseguiram superar-se aos adversários 
e alcançaram o título com uma vitória em casa no dia 4 de 
março, nas Olaias, por 15-7, perante a muito forte equipa 
de Agronomia.

4.ª CAMINHADA 

DO INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTATÍSTICA 

O Grupo Desportivo do Instituto Nacional 

de Estatística, localizado na freguesia 

do Areeiro, organizou no dia 24 de março 

a primeira iniciativa deste ano: uma caminhada 

para conhecer a floresta de Monsanto. 

A 4.ª caminhada GDINE teve um percurso 

de 5,5km e incluiu um momento de convívio 

e piquenique no final. 
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segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira

Clínica Geral 17H às 18H30 17H às 18H30

Cardiologia 14H30 às 17H

Dermatologia 14H30 às 16H 

Ginecologia 16H30 às 18H

Medicina Dentária 13H30 às 18H 13H30 às 18H
9H30 às 12H

14H30 às 18H
9H30 às 13H 13H30 às 18H

Nutricionista 17H45 às 18H15

Oftalmologia 16H30 às 18H

Otorrinolaringologia 15H45 às 17H

Psicologia Adultos/Jovens 15H às 16H

Enfermagem 12H às 14H 12H às 14H 12H às 14H 12H às 14H 12H às 14H

Urologia 16H às 17H

Av. Óscar Monteiro Torres, n.º 19-A / Horário: de segunda a sexta-feira, das 09H às 19H

POSTO MÉDICO- SEDE                   TELEFONE:  217 972 795

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira

Clínica Geral 14H às 18H 10H30 às 13H

Psicologia 15H às 18H

Enfermagem 10H às 12H 10H às 12H 10H às 12H 10H às 12H 10H às 12H

Rua Abade Faria, n.º 37- R/C Dto. / Horário: de segunda a sexta-feira, das 10H às 18H

EXTENSÃO – DELEGAÇÃO                             TELEFONE:  218 485 130

AREEIRO revista da freguesia

CAMPANHA DE PREVENÇÃO 
DA SAÚDE ORAL INFANTIL E RASTREIOS GRÁTIS
A Junta de Freguesia do Areeiro lançou em março uma cam-
panha de prevenção da saúde oral dirigida às crianças e fo-
cada na especialidade dentária da ortopedia funcional dos 
maxilares, no âmbito do Dia Mundial da Saúde Oral que se 
assinalou a 20 de março. Durante o mês de março, convidá-
mos os nossos fregueses a trazerem as crianças a rastreios 
gratuitos de ortopedia funcional dos maxilares no Posto 
Clínico Óscar Monteiro Torres todas as segundas-feiras, das 
10H às 13H.
A par dos rastreios gratuitos, houve um reforço da divulga-
ção de informação relevante sobre a saúde oral infantil e o 
papel da ortopedia funcional dos maxilares na prevenção do 
uso de aparelho fixo na adolescência, bem como no trata-
mento de casos de apneia do sono, bruxismo, má oclusão, 
dores de cabeça, entre outros.

SAÚDE

7 CONSELHOS PARA PREVENIR A MÁ-OCLUSÃO 
DENTÁRIA NA INFÂNCIA  

1. valorizar a amamentação ao peito;
2. reduzir o uso da chucha e de outros hábitos de sucção 

nocivos;
3. estar atenta à respiração, ensinando as crianças a respira-

rem pelo nariz;
4. dar preferência a alimentos duros e consistentes em vez 

de moles e pastosos;
5.  fazer visitas regulares ao dentista para despiste de pato-

logia e outros tratamentos odontopediátricos;
6.  estar atento à mastigação e dar orientação para que esta 

seja bilateral e alternada;
7. usar aparelhos ortopédicos, na dentição infantil, logo que 

o diagnóstico precoce assim o indique.

DR.ª SUSANA FARIA 
Médica Dentista 
no Posto Clínico 

Óscar Monteiro Torres
(Ortopedia Funcional 

dos Maxilares)
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Atos e Consultas Médicas Residentes Não Residentes

Consulta de Clínica Geral 13,00 € 25,00 €

Consulta de Especialidade 30,00 € 35,00 €

Receituário 2,50 € 2,50 €

Eletrocardiograma c/ relatório 25,00 € 30,00 €

Fisioterapia por sessão 30,00 € 30,00 €

Enfermagem ao Domicilio Preço 

Injeções 4,00 €

Tensão Arterial 3,00 €

Vacinas 4,00 €

Pensos Pequenos 5,50 €

Pensos Médios 8,00 €

Pensos Grandes 10,50 €

Atos de Enfermagem Preço 

Tensão Arterial Grátis

Injeção 1,00 €

Vacinas 1,00 € 

B M Test 1,50 € 

Tratamentos 2,50€ a 7,50€

As consultas médicas e os serviços de enfermagem nos Postos 
Clínicos da Junta de Freguesia do Areeiro estão sujeitos a uma 
tabela de preços, podendo em alguns casos variar em função de ser 
ou não residente na Freguesia.

NAS CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, OS MORADORES COM 
IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 65 ANOS  BENEFICIAM DO 
DESCONTO DE 30%

 TABELA DE PREÇOS - RESIDENTES E NÃO RESIDENTES

CONSULTAS MÉDICAS DOMICILIÁRIAS
Anjos da Noite - 24H / 7dias por semana
Tlf.: 217 972 795

DIABETES
Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal
Consultas de especialidade e tratamentos 
a preços comparticipados
Tlf.: 217 972 795 

CARDIOLOGIA
Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal
Drº Luís de Lima Faleiro
Tlf: 217 972 795

ACORDOS

FISIOTERAPIA
Fisiopharma
Clínica Médica Fisioterapia e Homeopatia 
a preços especiais
Tlf.: 217 972 795 

PSIQUIATRIA
Dr. Fernando Seabra - Dra. Paula Duarte
Tlf.: 217 972 795

UROLOGIA
Dr. Almeida Santos - 3ªf das, 15h30 às 19h00
Tlf.: 217 972 795

CONSULTA GRÁTIS 
PARA O SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
A Junta de Freguesia do Areeiro tem um protocolo com o Insti-
tuto Médico Veterinário que lhe permite ter uma consulta grátis 
para o seu animal de estimação. Para usufruir desta consulta, 
basta fazer prova da residência do dono. Para além disso, este 
instituto pratica valores reduzidos nos tratamentos dos animais 
dos residentes na freguesia.
 

Instituto Médico Veterinário
Av. Afonso Costa nº 36 | 1900-037 Lisboa

218 403 132 ou 912 261 719

revista da freguesia AREEIRO



IRS
Apoio ao preenchimento

Não se esqueça de trazer consigo
a senha de acesso ao Portal das Finanças!

2ª, 4ª e 6ª Feira
10H - 13H

Locais - Sede e Delegação

Sede: Rua João Villaret, nº 9, 1000 - 182 Lisboa | 218 400 253
Delegação: Rua Abade Faria, nº37 Rc/Dto, 1900 - 004 Lisboa | 218 485 130

2 de abril
até

31 de maio


